
 
 

 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 

  
 

 

 

Informaţii personale  

Nume  BUTNARIU RODICA 

Adresă  Str. Imparat Traian, nr.13, Botoşani, cod postal  
710059, România 

Telefon  0742064088 

E-mail rodidir_scoalaroma@yahoo.com 

Naţionalitate  română 

Data naşterii  01.04.1962 

Nationalitatea  romana 

Locul de munca pentru care se 
candideaza 

 Scoala Gimnaziala nr.1 Roma, loc. Roma, jud.  
Botosani, 
 e-mail: scoalaroma@yahoo.com 

Pozitia  profesor 

Experienţă profesională  

Perioada  
 

de la 01 septembrie 1999 până in prezent 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnaziala nr.1 Roma, loc. Roma, jud. 
Botosani, e-mail: scoalaroma@yahoo.com 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor, invăţământ gimnazial 

Funcţia sau postul ocupat -Profesor I, grad did.I, specialitatea chimie-fizică 
-director (2000-2013) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -predarea cunoştinţelor şi formare de deprinderi în 
domeniile chimiei si fizicii 
-am coordonat activitatea managerială a şcolii, am 
administrat desfăşurarea procesului instructiv-
educativ, am îndrumat activităţile extraşcolare, am 
reprezentat şcoala în parteneriatele ei. 

Perioada  
 

de la 01 septembrie 1994 până la 31 august 1999 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Sarafiesti, com. Corni, jud. 
Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor, invăţământ gimnazial 

Funcţia sau postul ocupat Profesor II, grad did.I, specialitatea chimie-fizică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -predarea cunoştinţelor şi formare de deprinderi în 
domeniile chimiei si fizicii 
 

Perioada  
 

de la 01 septembrie 1993 până la 31 august 1994
   

Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr.16 Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor, invăţământ gimnazial 

Funcţia sau postul ocupat Profesor II, grad did.II, specialitatea chimie-fizică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -predarea cunoştinţelor şi formare de deprinderi în 
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mailto:scoalaroma@yahoo.com
mailto:scoalaroma@yahoo.com


domeniile chimiei si fizicii 

Perioada  
 

de la 01 septembrie 1990 până la 31 august 1993 

Numele şi adresa angajatorului Clubul Elevilor Medgidia, jud. Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor indrumator cerc fizica 

Funcţia sau postul ocupat Profesor II, grad did.II, specialitatea fizică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -predarea cunoştinţelor şi formare de deprinderi în 
domeniul fotografiei 

Perioada  
 

de la 01 septembrie 1984 până la 31 august 1990 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cl. I-X Pietreni, jud. Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor, invatamant obligatoriu 

Funcţia sau postul ocupat Profesor II, def, specialitatea chimie-fizică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -predarea cunoştinţelor şi formare de deprinderi în 
domeniile chimiei si fizicii 

Educaţie şi formare  

Perioada  
 

01/10/2007-01/07/2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Universitatea ’’Danubius” Galaţi / Facultatea de 
Ştiinţe Economice 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Domeniul financiar-contabil, managementul 
resurselor în instituţiile de învăţământ 

Tipul calificării/diploma obţinută Management financiar public şi privat / Diplomă de 
master 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii postuniversitare 

Perioada  
 

08/05/2009-20/05/2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 
s-a realizat formarea profesională 

EDINFO SRL/ Ministerul Muncii Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor, MECT 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Domeniul învăţământ, comunicare interactivă, 
mentor student-practicant, dezvoltarea capacităţilor 
de predare a cunoştinţelor şi formare de deprinderi 

Tipul calificării/diploma obţinută Mentor / Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii postuniversitare 

Perioada  
 

01/09/2005-01/07/2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza” Iaşi / 
Facultatea de Informatică Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Tehnologia Informaţiei şi Comunicării / aptitudini de 
lucru pe calculator 

Tipul calificării/diploma obţinută Conversie profesională / Diplomă de conversie 
profesională 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii postuniversitare 

Perioada  
 

01/09/1996-01/07/1999 
 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza” Iaşi / 
Facultatea de Chimie Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Domeniul învăţământ, dezvoltarea capacităţilor de 
predare a cunoştinţelor şi formare de deprinderi în 
domeniile chimiei şi fizicii 

Tipul calificării/diploma obţinută Continare studii / Diplomă de licenţă 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Licenţiat în chimie-fizică 

Perioada  1997 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza” Iaşi / 
Facultatea de Chimie Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Chimie, dezvoltarea capacităţilor de predare a 
cunoştinţelor şi formare de deprinderi în domeniile 
chimiei 

Tipul calificării/diploma obţinută Grad didactic I / Certificat de acordare a gradului 
didactic I  

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Gradului didactic I 

Perioada  1990 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza” Iaşi / 
Facultatea de Chimie Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Chimie, dezvoltarea capacităţilor de predare a 
cunoştinţelor şi formare de deprinderi în domeniile 
chimiei 

Tipul calificării/diploma obţinută Grad didactic II / Certificat de acordare a gradului 
didactic II  

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Gradului didactic II 

Perioada 1984- 1987 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 
s-a realizat formarea profesională 

Universitatea Bucureşti / Facultatea de Chimie 
Bucureşti 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Chimie, dezvoltarea capacităţilor de predare a 
cunoştinţelor şi formare de deprinderi în domeniile 
chimiei 

Tipul calificării/diploma obţinută Definitiv în învăţământ / Adeverinţă 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Definitiv în învăţământ 

Perioada 01/09/1981-01/07/1984 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Institutul Politehnic ’’Gh. Asachi” Iaşi / 
Facultatea de Tehnologie Chimică Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Chimie-fizică, dezvoltarea capacităţilor de 
predare a cunoştinţelor şi formare de deprinderi 
în domeniile chimiei şi fizicii 



Tipul calificării/diploma obţinută Profesor / Diplomă de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Diplomă de absolvire în profilul chimie, 
specializarea chimie-fizică 

Perioada 24-26.05.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

ISJ Botosani 

Principalele materii  competenţe 
profesionale profesionale 

Competenta, profesionalism si dimensiune 
europeana prin  integrarea TIC in actul 
educational 

Denumirea certificatului sau a 
diplomei 

Diploma 

Nivelul în clasificarea naţională Local 

Perioada 13.10.2012 – 8.12.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

Casa Corpului Didactic Botoşani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Competenta, inovatie si profesionalism prin TIC 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Atestat de formare continua a personalului 
didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

40 credite profesionale transferabile 

Perioada 08-09.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

Casa Corpului Didactic Botoşani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

 Managementul institutiilor educatioale 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Adeverinţă/ Atestat de formare continua a 
personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

60 credite profesionale transferabile 

Perioada 11.05.2012 – 09.06. 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

Uiversitatea „Stefa cel Mare” Suceava 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Mentalitati Europene 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Atestat de formare continua a personalului 
didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

 17 credite profesionale transferabile 

Perioada 12.03.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

MECTS 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Restructurarea sistemului de formare continua a 
personalului din invatamantul preuniversitar prin 
generalizarea sistemului de credite profesionale 
transferabile 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Certificat 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

 Formare continua 



Perioada 09.07 2011 -18.09. 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

Universitatea Politehica din Bucuresti 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

 Privim catre viitor – e-Chimie 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Atestat de formare continua a personalului 
didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

25 credite profesionale transferabile 

Perioada 18.06 2011 -18.09. 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

SIVECO Romania SA 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

TIC Chimie 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Atestat de formare continua a personalului 
didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

10 credite profesionale transferabile 

Perioada 02.05.2011-08.05.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

Organiatia Salvati copiii Romania 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Campanie Globala pentru Educatie 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

 
 Formare continua 

Perioada 03.03.2011-06.03.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

Fodul Social Europea, Asociatia Tineri pentru 
Viitor 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Scoala o necesitate, nu doar un drept! 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Diploma 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

Formare continua 

Perioada 19.07.2010-29.07.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

Casa Corpului Didactic Botoşani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

 Educatie pentru informatie I-CDI 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Atestat de formare continua a personalului 
didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

13 credite profesionale transferabile 

Perioada 12.2007-11.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

Fundatia Nationala petru Dezvoltare 
Comunitara, centrul National de Resusrse 
pentru Tineri Chisinau, ISJ Botosani si Istitutul 



de Stiinte le Educatiei Bucuresti 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Scoala pentru comunitate. Dezvoltare sociala 
prin parteneriat eductional si cooperare 
transfrontaliera 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Certificat 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

Formare continua 

Perioada 12.12.2008-19.12.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

ILO-IPEC Romania, CRIPS Bucuresti, 
Autoritatea Nationala pentru Protectia 
Drepturilor Copilului si Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

 Finalizarea extinderii si initierea istitutionalizarii 
modelului Mecanismului de monitorizare a 
copiilor la risc/exploatati prin munca in Romania 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

 Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

 Grup de 30 elevi 

Perioada 4.12.2006-7.12.2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

MEC si CCD Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Autocunoastere si dezvoltare, comunicare si 
abilitati sociale, managementul informatiilor si al 
invatarii, planificarea carierei, stil de viata 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

24 ore 

Perioada 11.11.2006-12.11.2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

MEC si CCD Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Asigurarea calitatii in invatamantul profesional si 
tehnic 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

16 ore 

Perioada 23.01.2006-27.01.2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

SIVECO Romania SA 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Pregatire in domeiul AeL, elaborarea 
materialeleor educationale AeL 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

30 ore 

Perioada 23.05.2005-25.05.2005 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

MEC si CCD Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Proiectul de Dezvoltare Institutionala si Proiectul 
CDI,  
Educatie pentru Informatie in Mediul Rural 
Defavorizat 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

18 ore 

Perioada 22.07.2004-24.07.2004 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

MEC si CCD Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Proiectul CDI- sensibilizare si informare 
Educatie pentru Informatie in Mediul Rural 
Defavorizat 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

18 ore 

Perioada 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

MEC si CCD Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Management  educational petru directori si 
unitati scolare 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Atestat 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

120 ore 

Perioada 13.02.2002-17.02.2002 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

MEC,ISJ Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Management si finantare 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

40 ore 

Perioada 24.08.2001-27.08.2001 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ sau de formare 

MEC,ISJ Botosani 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
 

Management si finantare 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

Adeverinta 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

40 ore 

  Experienta  in activitatea de 
managemet 

-Diriginte al clasei aVIII-a,  
-Responsabilul Comisiei metodice a dirigintilor, -



-Membru in CA al scolii,  
-Membru al CEAC,  
-Director al Scolii Gimnaziale nr.1 Roma (2000-
2013), 
- Membru in Consiliul Consultativ al ISJ Botosani 
(2006-2007-2008) 

Aptitudini şi competenţe personale 
dobândite în cursul vieţii şi carierei, 
dar care nu sunt neapărat 
recunoscute printr-un certificat sau 
o diplomă 
 

Limbi 
straine 
cunoscute 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba 
germana 

A1/2 A1/2 A1/2 

Limba 
engleza 

B1/2 B1/2 B1/2  

 

Limba maternă Limba română 

Aptitudini şi competenţe artistice 
Muzică, desen, pictură, literatură etc. 

Pictura si poezie 

Aptitudini şi competenţe sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 
într-un mediu multicultural, ocupaţi o 
poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate 
în care munca de echipă este 
esenţială (de exemplu, cultură, sport 
etc.) 

 Experienţă în medierea conflictelor,   cunoştinţe 
şi abilităţi în sfera comunicării, 
-locuiesc şi muncesc cu alte persoane, într-un 
mediu multicultural. 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice  
De exemplu coordonaţi sau conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi 
gestionaţi bugete; la locul de muncă, în 
acţiuni voluntare (de exemplu, în 
domenii culturale sau sportive), sau la 
domiciliu. 

 Competenţe manageriale în ceea ce priveşte 
organizarea activităţilor instructiv-educative, in 
coordonarea proiectelor şi gestionarea bugetului 
scolii, particip la acţiuni voluntare şi aduc 
experienţa personală în acţiuni comune sau la 
domiciliu. 
 Am acordat ajutor sinistratilor in urma inundatiilor 
din 2008. 

Aptitudini şi competenţe tehnice 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini etc.) 

 Competenţe în utilizarea calculatorului, in 
elaborarea softurilor educationale, dobândite prin 
cursuri de conversie profesională 

Permis de conducere  Permis de conducere categoria B 

Alte aptitudini şi competenţe 
competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior 

 Mamă a doi copii. 
 Soţie. 
 

Lucrari in domeniul managementului 
educativ; 
 

 Conferinta Internationala”Exemple de bune 
practici din activitatea didactica” cu lucrarea 
„Centrul de documentare si informare in politica 
documentara a institutiei” 
 Proiect National „Promovarea imaginii scolii”, 
publicare articol, organizator, colaborator al 
Ziarului National „Esential in Educatie”, membru in 
„Comisia de Ivatamant” a editurii „Esential Media” 

Gradatii de merit -2010-2015; 
-2006-2010 

Participare la proiecte de reforma  „Restructurarea sistemului de formare continua a 
personalului din invatamantul preuniversitar prin 
generalizarea sistemului de credite profesionale 
transferabile”; 
„ Scoala pentru comunitate. Dezvoltare sociala prin 
parteneriat eductional si cooperare 



transfrontaliera” 
„Finalizarea extinderii si initierea istitutionalizarii 
modelului Mecanismului de monitorizare a copiilor 
la risc/exploatati prin munca in Romania” 
- Proiect National „Promovarea imaginii scolii” 

Cunostinte de operare pe calculator Facultatea de Informatică Iaşi, Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicării, / Diplomă de conversie 
profesională 

Anexe 
  

-Ordin de numire director, 
-adeverinţe formare profesională, cursuri 
management, pregătire AeL, consiliere şi orientare, 
adeverinţă gradaţie merit, diplome. 
-diplome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


